Město Telč
Městský úřad Telč
Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo
veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány
a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem
chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to
pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby
zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně
přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto
informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že
do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

2020
01/20 – Žádost o poskytnutí kopie Závazného stanoviska ORÚP ze dne 8. 8. 2019, č.j. Telč
5718/2019 ORÚP.
Vedoucí odboru zaslal žadateli kopii požadovaného stanoviska.
Bc. Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování
02/20 – Žádost o poskytnutí informací o finančních investicích města.
Žadatel zaslal spolu s žádostí tabulku k vyplnění. Tu vyplnila vedoucí finančního odboru a
zaslala zpět žadateli. V tabulce uvedla, že město nemá žádná finanční investice.
Ing. Lenka Komůrková, vedoucí finančního odboru
3/20 – Žádost o poskytnutí kontaktů na příslušná myslivecká sdružení v působnosti ORP Telč.
Ing. Soukup zaslal žadateli tabulku s kontakty na místní myslivecké spolky.
Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí odboru životního prostředí
04/20 – Žádost o poskytnutí informací týkajících se využití mediace v praxi OSPOD.
Zaměstnankyně úřadu odpověděla žadatelce na všechny položené otázky.
Radka Macků DiS., referentka sociálního odboru
05/20 – Žádost o zaslání investičních plánů města Telče pro rok 2020 a stavebních projektů
v letech 2020-2022.

Vedoucí odboru rozvoje a ÚP zaslal žadatelce odkaz na webové stránky města, kde jsou tyto
informace zveřejněny.
Bc. Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování
06/20 – Žádost o sdělení počtu odpracovaných hodin na úřadě nebo v režimu home office za
1. čtvrtletí 2020.
Tajemník úřadu vyplnil informace v přiložené tabulce, kterou e-mailem zaslal zpět žadatelům.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník Městského úřadu Telč
07/20 – Žádost o sdělení, jak jsou řešeny případy, kdy úředníci nepostupují v zákonných
lhůtách.
Mgr. Soukop odpověděl žadatelce, že v těchto případech postupuje v souladu se zákony č.
262/2006 Sb., zákoník práce a č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník Městského úřadu Telč
08/20 – Žádost o zaslání informací, jaká zařízení pro měření rychlosti jsou v Telči a jaká je
jejich přesná poloha a zda je v plánu do budoucna jejich počet rozšířit.
Bc. Švec odpověděl žadateli na zaslané tři otázky, že město neprovozuje stacionární radar ani
úseková měření a má kamerový systém sledující vjezd do pěší zóny (na náměstí).
Bc. Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování
09/20 – Žádost o zaslání seznamu všech (i neaktivních) autoškol s platnou registrací
k provozování autoškoly v působnosti obce s rozšířenou působností.
Vedoucí odboru dopravy zaslal žadateli tabulku se seznamem místních autoškol a
informacemi o nich.
Ing. Pavel Chromý, vedoucí odboru dopravy
10/20 – Žádost o poskytnutí informace, zda se dodržuje lhůta 15 dní u zákona o získávání a
zdokonalování odborné způsobilosti v řízení motorových vozidel, a pokud ne, o kolik se lhůta
prodlužuje.
Ing. Chromý žadateli odpověděl, že lhůty jsou dodržovány a požadavky na provedení zkoušek
odborné způsobilosti jsou průběžně uspokojovány ve stanovených lhůtách a bez zbytečných
odkladů.
Ing. Pavel Chromý, vedoucí odboru dopravy
11/20 – Žádost o poskytnutí informací (o sňatcích, čerpacích stanicích, památkách, TIC,
parkovištích…).

Tajemník Městského úřadu odpověděl, že počet církevních sňatků za minulý rok je 22 a další
informace najde na webových stránkách města, případně jinde na internetu.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník Městského úřadu Telč
12/20 – Žádost o poskytnutí informace o povolení umístění čistírny odpadních vod.
Vedoucí odboru životního prostředí odpověděl žadateli, že nedostali žádnou žádost o umístění
ČOV na uvedeném pozemku.
Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí odboru životního prostředí
13/20 – Žádost o informaci, zda město umisťuje zatoulané psy do útulku v Lukově.
Ing. Soukup odpověděl, že s tímto útulkem město nemá uzavřenou smlouvu na tuto službu,
tedy do tohoto útulku město nikdy žádného psa neumístilo.
Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí odboru životního prostředí
14/20 – Žádost o informace na pozemky ve vlastnictví Města Telče.
Ing. Komůrková odpověděla žadateli, že pozemky nejsou využívány ve smyslu zvláštního
užívání veřejného prostranství dle vyhlášky Města Telče č. 1/2012. Jeden pozemek má
v pronájmu společnost Statek Telč, s.r.o.
Ing. Lenka Komůrková, vedoucí finančního odboru
15/20 – Žádost o informaci, jak se vyřídil podnět ke kontrole podnikatele na odvádění
odpadních vod z kempu a nakládání s odpady.
Vedoucí odboru životního prostředí žadateli odpověděl, že kontrola podnikatele proběhla
v srpnu a na místě kontroly nebylo shledáno porušení právních předpisů.
Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí odboru životního prostředí
16/20 – Žádost o poskytnutí Regulačního plánu na lokalitu Dačická v Telči.
Vedoucí odboru rozvoje a územního plánování elektronicky zaslal žadatelce odkaz na
Regulační plán na danou lokalitu.
Bc. Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování
17/20 – Žádost o zaslání termínů slavnostních vojenských přísah a jejich fotografií
pořádaných v Telči v letech 1996-2003.
Referentka odboru kultury a cestovního ruchu odepsala žadateli, že přísahy se konaly v letech
2000–2002 a zaslala mu fotografie.
Ing. Ilona Jeníčková, referentka odboru kultury a cestovního ruchu

18/20 – Žádost o zápisy z jednání z listopadu 2020, kterých se účastnil starosta města
Mgr. Pavel Soukop, tajemník, poslal žadateli anonymizované zápisy z 50. a 51. schůze rady
města.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník Městského úřadu Telč
19/20 – Žádost o sdělení seznamu převodů obecního majetku v roce 2020, zda byly tyto
záměry zveřejněny na úřední desce, jestli byly schváleny zastupitelstvem nebo radou a jak
byla stanovena tržní cena majetku
Vedoucí finančního odboru odpověděla žadateli, že v letošním roce bylo prodáno hrobové
zařízení – kupní cena určena dle znaleckého posudku, zveřejněno na úřední desce bylo a
prodej schválila rada. Poté proběhlo s majetkoprávní vypořádání pozemků s Krajem
Vysočina – cena byla stanovena dle účetní evidence, záměr byl zveřejněn na úřední desce a
bylo schváleno zástupitelstvem.
Ing. Lenka Komůrková, vedoucí finančního odboru

